
Мишљеое п примени члана 21. у вези  
члана 5. Закпна п заштити кпнкуренције 

 

Министарство трговине, туризма и услуга РС је, до почетка рада Комисије за заштиту 
конкуренције обављало послове из области заштите конкуренције и издало је Мишљење 
поводом примене члана 21. у вези члана 5. Закона о заштити конкуренције ("Службени 
гласник РС", бр. 79/05).  

Поменуто Мишљење Министарства трговине, туризма и услуга РС обавезивало је на 
подношење захтева за издавање одобрења за спровођење концентрације у случају 
вршења статусних промена код повезаних учесника на тржишту.  

На основу члана 35. став 1. тачка 6) Закона о заштити конкуренције, Савет Комисије за 
заштиту конкуренције даје следеће Мишљење о примени члана 21. у вези члана 5. Закона 
о заштити конкуренције:  

Повезани учесници у смислу члана 5. Закона о заштити конкуренције у вези члана 21. 
Закона о заштити конкуренције нису дужни да поднесу захтев за издавање одобрења за 
спровођење концентрације, када повезаност произлази из одлучујућег утицаја једног 
учесника на тржишту на управљање у другом учеснику на тржишту по основу већинског 
учешћа у капиталу, односно акцијама (више од 50%).  

Међутим, у циљу избегавања слободног процењивања повезаности у смислу члана 5. став 
2. Закона, када повезаност произлази из одлучујућег утицаја једног учесника на тржишту 
на управљање у другом учеснику на тржишту по основу мањинског учешћа у капиталу, 
односно акцијама, такви учесници су обавезни да Комисији доставе обавештење о намери 
да између себе изврше статусне промене. Ова обавеза постоји само у случају повезаности 
која произлази из одлучујућег утицаја једног учесника на тржишту на управљање у 
другом учеснику по основу мањинског учешћа у капиталу. У том случају, учесници су 
обавезни да доставе Комисији за заштиту конкуренције доказе о постојању одлучујућег 
утицаја на управљање, односно о праву, уговору или другом основу из кога проистиче 
одлучујући утицај на управљање, по основу мањинског учешћа у капиталу.  

Ако Комисија, процењујући достављене доказе о одлучујућем утицају на управљање, 
утврди да су учесници на тржишту повезани у смислу члана 5. Закона, издаће Мишљење 
подносиоцима захтева да не подлежу обавези подношења захтева за издавање одобрења 
за спровођење концентрације у смислу Закона о заштити конкуренције ("Службени 
гласник РС", бр. 79/05) и Уредбе о садржини и начину подношења захтева за издавање 
одобрења за спровођење концентрације ("Службени гласник РС", бр. 94/05).  

У случају да Комисија утврди да подносиоци захтева нису повезани учесници на тржишту 
у смислу члана 5. Закона о заштити конкуренције, издаће мишљење по коме су за 
спровођење намераване концентрације у обавези да поднесу захтев за издавање 
одобрења за спровођење концентрације. 


